Nabídka katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd pro
spolupráci s průmyslovými podniky a dalšími organizacemi
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd se ve své výzkumné a odborné činnosti
zaměřuje především na oblast ekonomiky energetiky a ekonomiky elektrotechnického
průmyslu.
Katedra v těchto oblastech nabízí mj. spolupráci zaměřenou na:
 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic do výroby, přenosu a distribuce
elektrické energie a tepla.
 Metody oceňování a nástroje hodnocení bonity podniků.
 Konzultační a poradenskou podporu při rozhodování o výběru variant investic
v elektroenergetice a teplárenství, finanční analýzy projektů
 Ekonomickou efektivnost projektů na využití obnovitelných zdrojů energie a na
hodnocení ekonomických dopadů začleňování zdrojů elektřiny a tepla na bázi
obnovitelných zdrojů do energetické soustavy.
 Ekonomické analýzy v oblasti tarifů za přenos a distribuci elektřiny, ekonomickou
regulaci přenosové a distribučních soustav.
 Ekonomické aspekty užití biomasy pro energetické účely, strategie užití biomasy pro
výrobu elektřiny a tepla.
 Hodnocení ekonomické efektivnosti úspor energie a výběr ekonomicky optimálních
opatření pro úspory energie
 Podporu manažerského rozhodování s využitím metod vícekriteriálního rozhodování
a rozhodování za rizika a neurčitosti.
 Analýzu a návrhy marketingového výzkumu, marketingových strategií a koncepce
využití marketingových nástrojů, postavení marketingu ve firmě, řešení problematiky
vztahu marketingu k ostatním článkům hodnototvorného řetězce firmy, marketingový
audit.
 Analýzu a racionalizaci systémů řízení výroby, analýzu zásob, management
dodavatelského řetězce (supply chain).
 Analýzu a tvorbu organizačních struktur, procesní řízení, týmovou práci, integrované
systémy řízení.
 Analýzu systémů řízení jakosti v konkrétních podmínkách daného podniku, podporu
při zavádění systémů řízení jakosti a při přípravě na certifikaci.
Formy spolupráce zahrnují široké spektrum možností:
 Hodnocení a oponování odborných projektů a výsledků výzkumu.
 Spolupráci při tvorbě odborných publikací. Lektorskou činnost při vydávání knih,
recenzovaných statí apod.
 Přípravu a zajištění odborných kurzů a projektů firemního vzdělávání pro specifické
podmínky daného podniku,
 Konzultace a poradenskou činnost podnikům ve výše uvedených oblastech.
 Projekty (studie) analytického charakteru s návrhy na řešení problémových oblastí.
Pracovníci katedry se dále kromě posudkové činnosti (odborná stanoviska a posuzování
projektů z oblasti ekonomiky energetiky a elektrotechniky) podílejí i na zpracování soudně
znaleckých posudků z oblasti ekonomiky energetiky.

Katedra má široké zkušenosti se spoluprací nejen s průmyslovými podniky, ale s podniky
z finančního sektoru, s orgány státní a regionální správy, s obchodními organizacemi
a dalšími typy subjektů.
Bližší informace o zaměření katedry a o řešených projektech lze nalézt na stránkách katedry:
http://ekonom.feld.cvut.cz.
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